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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης  ορισµού δικηγόρου (εξωτερικού συνεργάτη) για χειρισµό  
           υπόθεσης 
 
Σχετ:   1. Η  µε αρ.πρωτ. 14754/15 έκθεση αυτοψίας  
           2. Το µε αρ.πρωτ. 15087/15 έγγραφο ∆ηµάρχου 
           3. το µε αρ.πρωτ.  18474/15   Έγγραφό µας 
 

------000------- 
 

1.  ∆ια του υπο σχετ. (2) εγγράφου ζητείται η λήψη µέτρων κατά των 

αναφεροµένων στο υπο σχετ. (1) έγγραφο κατεχόντων αυθαιρέτως δηµοτικά 

ακίνητα στη ∆.Ε Κρυονερίου, µε το υπο σχετ. (3) δε έγγραφό µας αναζητήθηκαν 

σχετικές αποσαφηνίσεις 

2.  Η νοµική υπηρεσία του ∆ήµου , δια του µοναδικού δικηγόρου που την 

υποστηρίζει, είναι γνωστό οτι επιµελείται της παρακολούθησης, επόπτευσης και 

χειρισµού ενός απίστευτου αριθµού δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων του 

∆ήµου µας και των επτά  δηµοτικών ενοτήτων του ,  σε συνδυασµό µε τα επίσης 

καθηµερινά πολυπληθή θέµατα διοικητικής φύσεως χρήζοντα νοµικής διευθέτησης 

που άπτονται και απασχολούν την εσωτερική λειτουργία του ∆ήµου [γνωµο-

δοτήσεις, ενηµερωτικά σηµειώµατα κλπ], αλλα και της πρόσθετης ενασχόλησής 

µας µε πλήθος υποθέσεων αρµοδιότητας της καταργηθείσας ΝΑΑ που περιήλθαν 

στους ∆ήµους , καθώς επίσης και σηµαντικού αριθµού υποθέσεων ποινικού 

χαρακτήρα υπαλλήλων και αιρετών επι των οποίων, µε τις τελευταίας διατάξεις, 

παρέχουµε τη νοµική µας συνδροµή.  

Ως εκ των ανωτέρω, είναι γνωστή η τεραστία δυσκολία  ανταπόκρισης εφ' όλων 

όλων αυτών των θεµάτων που απαιτεί την υπερανάλωσή µας προσπερνώντας και 

το (υπερ)ανθρωπίνως δυνατό, ενω η ανάγκη διαχείρισης αυτού του τεραστίου 

όγκου νοµικών θεµάτων, απαιτεί την πρόσθετη βοήθεια, αρωγή και άλλου νοµικού 



παραστάτη, γεγονός για το οποίο µε πολλαπλά έγγραφά µας και επανειληµµένα 

έχουµε ενηµερώσει αιτούµενοι βοήθεια.  

Ετσι, λόγω του τεραστίου όγκου των τρεχουσών και ιδιαίτερα  σηµαντικών υποθέ-

σεων που επιµελούµεθα και της  ιδιαιτερότητας της προκείµενης υπόθεσης µε τον  

τεράστιο όγκο των δεδοµένων της που καλύπτει ενέργειες ετών, καθίσταται 

ιδιαιτέρως δυσχερής η άµεση ενασχόλησή για την  ασφαλή και ευπρόσωπη  

υποστήριξή της 

Συνεπώς, λόγω του όγκου και των ιδιαιτεροτήτων της εν λόγω υπόθεσης και της 

σπουδαιότητάς της  συντρέχει νόµιµη περίπτωση περίπτωση, ανάθεσης του 

χειρισµού της σε εξωτερικό συνεργάτη δικηγόρο, δυνάµενο να ασχοληθεί και να 

επιµεληθεί αυτής αποκλειστικά.  
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